PULSAR LETRAS DO CAMPUS DOS MALÊS: ATIVIDADES DE INSERÇÃO DOS ALUNOS
INGRESSANTES
Mamadu Baciro Balde

, Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre 2

1

RESUMO
O Pulsar do Curso de Letras – edital 16/2019 – iniciou as suas atividades no mês de Maio de 2019. Esse grupo
tem como propósito acolher os estudantes do primeiro semestre, seja em função das suas necessidades de
adaptação ao ambiente universitário, seja por conta de suas dificuldades com o letramento acadêmico. Para
um cumprimento cabal e eficiente dos objetivos do Programa Pulsar, ofereceu-se uma oficina de reforço dos
conhecimentos relativamente à produção dos gêneros acadêmicos a todos os tutores do programa,
independentemente do curso. Após esta oficina, o Pulsar Letras, com o intuito de ampliar o auxílio aos
estudantes ingressantes, para além das produções de resumos, fichamentos, resenhas e esquemas, promoveu
um curso de inclusão digital nos programas Word e Power Point, visando dotá-los de conhecimentos
informáticos básicos, sobretudo destes dois programas, que lhes permitissem um manuseio simples e
facilitado de computadores na digitação das suas atividades ou produções de slides para apresentação de
seminários ou outras tarefas que lhes possam ser exigidas pela academia. Ressalta-se que foi instalado um
plantão de atendimento do Pulsar todas as quartas-feiras, na Biblioteca do Campus dos Malês, para atender
os estudantes que eventualmente estejam com algumas dificuldades. Considerando o fato de que nem todos
os estudantes frequentam o Campus, devido ao desdobramento institucional para Cejal e Instituto, o Pulsar
criou um plantão de atendimento virtual, no qual os tutores júniores e os tutorados estabelecem contatos
para os seus encontros, caso seja difícil dissipar dúvidas virtualmente. Portanto, todas essas atividades vão
sendo muito eficazes e produtivas na medida em que a cada atendimento efetuado consegue-se sanar dúvidas
e minimizar dificuldades inicialmente apresentadas pelo estudante.

PALAVRAS-CHAVE
Curso de Letras. gêneros textuais acadêmicos. inclusão digital.
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